
Generalforsamling Sjælsø Skakklub 7. april 2014 
 

Der var et godt fremmøde, måske i forventning om lovet forplejning. Stig medbragte og serverede en 
velsmagende kage, som hans kone havde bagt.  

 
Valg af dirigent 
Erik Both blev valgt til dirigent. Bent Guldborg blev referent.  
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

 
Formandens beretning (Jesper Nielsen) 
 
Klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære generalforsamling 

 April 2013. Klubmesterskab i Lynskak 2013.  
Jesper Nielsen klubmester med 12/14, Nummer 2 blev Palle Henriksen med 9/15, Vinder af rating 
gruppe 2 blev Preben Auchenberg med 7,5/14.  

 

 April/Maj 2013 Sjælsø 100 års turnering. Spil når du vil turnering, 6. runder 
Helge Malchau vandt turnering med 3,5/6.  

 

 August 2013: Klubmesterskabet i Hurtigskak 
Klubmesterskab i Hurtigskak blev vundet af Palle Henriksen med 7,5/9, på en delt andenplads kom Arne 
Jørgensen og Erik Sørensen med 6,5/9. 

 

 December Juleafslutning: Simultan mod stormester Johnny Hector som vandt 15,5-3,5 
Point for Sjælsø: Lars Lausten og Vojislav vandt, remis til Ove, Palle og Arne.  

 

 Marts 2014. Holdpleje for alle hold.  
Ledet af Jesper Kristiansen, Arne Bjørn Jørgensen og Morten Poulsen. Tak for indsatsen.  

 

 Marts 2014. Klubmesterskab i Lynskak.  
Klubmester blev Lars Lausten med 14/15, delt nummer 2 blev Palle Henriksen og Jesper Nielsen begge 
med 12,5/15. Vinder af ratinggruppe 2 blev Preben Auchenberg med 7/15 og vinder af gruppe 3 blev 
Tage Schrøder med 9/15.  

 
Klubbens spillere i eksterne turneringer  
 

 Arne Bjørn Jørgensen spillede med i Senior VM i Kroatien i november og scorede 5/11 efter bl.a. at 
have mødt 5 spillere med titlen FM. 

 

 Uffe Balslev spillede med i Øbro Nytår og scorede 2,5/7. 
 

 Stig og Jesper Thorsen spillede i januar-marts med i Jan Petersens Mindeturnering Blindes Skakklub 7 
runders EMT. Stig scorede 3/7 og Jesper Thorsen scorede 4/7. 

Andet 
 

 Arne Bjørn Jørgensen besøgte Bobby Fischers grav i juli måned 
 

 Per Rasmussen formand 8. HVK er syg. Jesper har på klubbens vegne sendt en hilsen til ham med god 
bedring 

  



Holdturneringen 2013-2014 
 
Sjælsø Skakklub havde en god sæson. 
 
Ingen hold rykkede dog op, 2. holdet var tæt på. Alle hold scorede samlet over forventet! 
 
Sjælsø 1. blev nummer 4. i 2. Division, række 1 
Sjælsø 2. blev nummer 3. i A-rækken, 8-hovedkreds  
Sjælsø 3. blev nummer 3. i B-rækken, 8-hovedkreds 
 
Der var stor stabilitet på holdene, hvor 3. holdet stillede med samme spillere i alle kampe.   
 
Topscorer alle med 7 kampe  
Hold 1           Jesper Kristiansen                4 point  
                      Palle Henriksen                    4 point 
 
Hold 2           Vojislav Jankovic                 6,5 point        
  
Hold 3           Jesper Thorsen                     6 point                                  
                      Ole Løppenthin                    6 point            
 
Klubturneringen  
Klubmesterskabet startede i september 2013 og sluttede i marts 2014. 
Vindere blev: 
   
Gruppe 1       Palle Henriksen (Klubmester)  6 point   
Gruppe 2       Erik Sørensen                     7 point 
Gruppe 3       Erik Both                             7,5 point 
Gruppe 4       Stig Svensson                     7,5 point 

 
Det lykkedes efter en stor indsats af turneringslederen Ove Rytter at få indsluset nye medlemmer i turneringen.  
Stig Svensson har skriftligt rost dette. Carsten Nilaus Pedersen udtrykte på mødet, at han var blevet godt 
modtaget i klubben.   

 
Indsats i/for klubben 
Jesper takkede de ”frivillige” : 
Kantinebestyrer Bent Caspersen, afryddere, opstillere, kaffebryggere, Holdledere Jesper Kristiansen – Bent 
Guldborg - Jan Thomsen. Turneringsleder Ove Rytter. Webmaster Arne Bjørn Jørgensen.  
Bent Guldborg modtog en flaske vin for sin indsat for skoleskak i Birkerød.  
 
Præmier.  
Der blev uddelt præmier til vinderne af de 4 grupper i klubturneringen (200 kr.) samt til de 5 topscorere på 
holdene (100 kr.).  

 
Bestyrelsens planer for den kommende sæson  
Se senere punkt ”Målsætning for den kommende sæson”. 



 
Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab. (Bent 
Guldborg)  
Generelt 
Økonomien er konsolideret for de 3 klubber (Rudersdal, Hørsholm og Sjælsø), og vi har således nu kun 1 
bankkonto og 1 kassebeholdning. 
 
Vi har haft en medlemstilgang på 9 (de 4 i år). 3 har meldt sig ud med udgang af sæsonen.  Dette er en netto 
tilgang på 6. Der vil så være 41 medlemmer med udgang af sæsonen.  
 
Regnskab  
Vi har et overskud på 11,70 kr.  
Vi har haft det største ekstra forbrug på følge poster: 
- Præmier (Vi havde et udestående fra 2012).   
- Arrangementer (Vi havde 2 arrangementer med stormestre, til 100 år jubilæet og til 

 juleafslutningen.)  
- Mere kontingent til 8 HK, som skyldes vi er blevet flere medlemmer, men dette har også givet større 

indtægter, som betyder regnskabet alt i alt balancerer.    
Der er ingen kontingentrestancer pr 31-12-2013, og tilgodehavende sponsering er også betalt.  

 
Indkomne forslag 
Ingen  

 
Målsætning for den kommende sæson  
Det at Christopher Hofman har meldt sig ud af klubben, skaber en risiko for at divisionsholdet kan rykke ned. Det 
er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at klubben har et divisionshold. Det har betydning både for toppen og 
bredden i klubben. Det er lettere at tiltrække nye spillere, når vi har et divisionshold.  
 
Det er således en målsætning at klubben får fat i en spiller, der kan erstatte Christoffer på 1. bræt på 
divisionsholdet.  En sådan spiller kan muligvis kun skaffes mod betaling. Bestyrelsen beder generalforsamlingen 
godkende, at der, som et engangsbeløb, ofres en sum penge på dette ud over budgettet. Et max beløb blev 
nævnt på mødet. Det svarer 16 % af klubbens formue.  
 
Hvis/når vi har kontakt med en spiller og kender kravene, kan muligheden for sponsering undersøges. Stig 
nævnte han har en kontakt, der også kan være en mulighed.  
 
Bestyrelsen mener, at en betalt spiller også kan/bør yde en indsat for træning af klubbens spillere.  Det kan 
specifikt være 1. holdets spillere evt. mod betaling. Det kan også være nogle klubaftener med undervisning for 
alle medlemmer i klubben.   
 
Generelt blev der på mødet udtrykt ønske om flere arrangement med holdpleje/undervisning.  
 
Bestyrelsen fik opbakning til at finde en stærk spiller, og om nødvendigt at anvende et beløb på opgaven op til 
nævnte max beløb. 

 



 
Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget. (Bent 
Guldborg) 
Kontingent 
Nuværende kontingentsatser fastholdes for den kommende sæson (01-07-2014 til 30-06-2015) 
Senior (1000 kr. for sæson, 8 HK = 592 kr.)  
Pensionist (650 kr. for sæson, 8. HK = 448 kr.  
B-medlem (Er medlem af DSU via anden klub eller privat). (500 kr. for sæson)  
Studerende (deltager kun i holdturneringen) (592 kr for sæson, 8. HK = 592 kr.)  
Junior (448 kr. for sæson, 8. HK = 448 kr.) Børn (328 kr. for sæson, 8. HK = 328 kr.)  

 
Budget 
Udleveret/foreslået budget er baseret på uændret aktivitetsniveau.  
Vi skal ikke til Bornholm. De 2 bornholmske hold i mesterrækken blev der. Vi spiller ikke i mesterrækken.  
Arrangement (Der er plads til endnu en stormester, der spiller simultan).  
Forudsætningerne for budgettet har ændret sig lidt efter budgettet er udarbejdet, hvad angår 
kontingentindtægter, indtægter fra sponsering, og på udgiftssiden kontingent til 8. HK. (1 mindre der bliver 
sponseret, men flere medlemmer, der betaler kontingent). Disse beløb balancerer fortsat på samme niveau.  
Der er beregnet et overskud på 624 kr.  
Budgettet blev godkendt.  

 
Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller 
flere bestyrelsessuppleanter.  
Alle i bestyrelsen genopstiller på samme poster.   
- Jesper Nielsen som formand.  
- Bent Guldborg som kasserer 
- Morten Poulsen, Jesper Kristiansen og Anders Bork Hansen som bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen blev genvalgt  
 
Stig Svensson blev valgt som suppleant.  

 

Valg af revisor og en suppleant for denne  
Arne Jørgensen genopstiller som revisor og blev valgt.  
Palle Henriksen blev valgt som revisorsuppleant  

 

Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en mulighed foreligger 
Venskabskampen mod Farum i 2013 blev aflyst, da Farum ikke kunne stille hold. Vi prøver igen i 2014 

 



Eventuelt 
Ole Løppenthin er medlem af Dansk Skak Problem Klub. Vi kan eventuelt få glæde af dette ved at få nogle 
skakopgaver ind på vores hjemmeside. Ove Rytter forsøger at skaffe opgaver, som han sender til Arne.  
 
Vi drøftede sommerafslutning. Der blev etableret en festkomite. Stig Svensson og Bent Caspersen indgår i 
denne. De vil forsøge at lave et arrangement svarende til dem, der tidligere fandt sted i Rudersdal Skakklub. En 
grill dag, hvor alle medbringer egne drikkevarer og kød til at grille. Tilbehør, kage til kaffen med mere bliver 
koordineret, og alle har noget med. Medlemmer og evt. koner og kærester kan deltage.   
 
Vi drøftede muligheden for at blive synlige i lokalsamfundet for at hyre medlemmer.  Rudersdal Skakklub har 
tidligere stillet op på gågaden i Birkerød på skakkens dag. I Hørsholm har man tidligere optrådt ved 
”Mølledagene”.  Bestyrelsen bør overveje mulighederne.   
 
Bent Guldborg 
09-04-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


